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P U M P I N G  A N D  E N E R G Y  S O L U T I O N S

SŪKŅA 
LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA 



Dīzeļdzinēja sūknis klusinātajā korpusā 

Tehniskie parametri: 
Pielietojums  Kanalizācijai un drenāžas ūdens pārsūknēšanai 
Ražotājs / modelis BBA / BA150E 
Maksimālā ražība 460 m3 / h, skatīt ražības līkni 
Maksimālais spiešanas augstums 27 mwc, skatīt ražības līkni 
Maksimālais uzsūkšanas augstums 8,5m 
Iesūkšanas uzgaļu diametrs  6’’ 
Izmešanas uzgaļu izmērs 6’’ 
Cieto daļiņu caurlaidība Līdz 80mm 
Gabarītizmēri L x W x H 2270mm x 1050mm x 1533mm 
Svars  1600kg 
Dzinējs  Dīzeļdzinējs 
Dzinēja ražotājs / modelis Perkins / 404D-22 
Dzinēja jauda / apgriezieni  22kW / 1500 apgr/min 
Degvielas tvertnes tilpums  300 litri 
Degvielas maksimālais patēriņš 6 l/h 
Līmeņa kontrole 2x pludiņu līmeņa slēdži 
Vakuuma sūkņa ražība  50 m3/h 
GPS  Aprīkots ar GPS 
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1 Apraksts, pielietojums un darbības princips 
 

1.1 Apraksts 
 

BRĪDINĀJUMS: Šī rokasgrāmata ir paredzēta, lai sniegtu svarīgu informāciju, kas 
jāievēro sūknēšanas iekārtas uzglabāšanas, transportēšanas, uzstādīšanas, 
ekspluatācijas un apkopes laikā. Tādēļ mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu, 
pirms sūknēšanas iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Lai nepieļautu bojājumus 
nepareizas vai nepiemērotas lietošanas dēļ, vai arī ja sūknēšanas iekārtu izmanto 
ārpus tās ierastajiem darbības parametriem, ir jāievēro šīs rokasgrāmatas 
instrukcijas. Šo nosacījumu neievērošanas gadījumā sūknēšanas iekārtas bojājumi 
vai priekšlaicīga kļūme var nodarīt kaitējumu Jebkādas šādas darbības padara 

garantiju par spēkā neesošu .  

 

BA sērijas sūkņi ar lielu cieto daļiņu caurlaidību un labu nodilumizturību ir lieliski piemēroti gan 

tīru, gan daļēji piesārņotu šķidrumu sūknēšanai. 

Cieto daļiņu caurlaidība ir norādīta datu lapā, kas pievienota sūknēšanas iekārtai. 
Sūkņi ir aprīkoti ar uz pusi atvērtu vai aizvērtu darbaratu un ātri nomaināmu nodiluma plāksni vai 

gredzenu. Tā kā maz kustīgu detaļu nonāk saskarē ar šķidrumu, sūknis nodilst minimāli. 

Dizainā ietverti lieli inspekcijas un sūkņa iekārtas tīrīšanas vāki, lai sūkni varētu iztīrīt no 
iekšpuses. 

Sūkņa vārpstas mehāniskais blīvslēgs ir atkarīgs no tās pielietojuma. Standarta konfigurācijā 

ietilpst sūkņa vārpstas mehāniskā blīvslēga dzesēšana ar eļļu. Šo raksturlielumu tipa apzīmējumā 

apzīmē ar kodu. 

Datu lapa, kas pievienota sūknim, ietver visus datus par sūkni vai sūknēšanas iekārtu. 

Pirms sūkņa vai sūknēšanas iekārtas pievienošanas vienmēr jāveic novērtējums, lai noteiktu, vai 

tas ir piemērots paredzētajam pielietojumam. 

 

1.2 Uzbūve 
Sūknis sastāv no šādām galvenajām sastāvdaļām: 

 
1. Iesūknēšanas puse 
2. Pludiņa kamera 

3.  Spiediena puse 

4. Tīrīšanas vāks 

5. Vakuuma sūknis 

6. Piedziņas vārpsta 

7. Sūkņa korpuss 

8. Vakuuma sūkņa piedziņa 

9. Tīrīšanas vāks 

10. Tīrīšanas vāks 

11. Pretvārsts 

 

 

1.3 Vakuuma sistēmas darbības princips 
BA sausā tipa centrbēdzes sūknis ar vakuuma sistēmu atšķiras no parastā tipa centrbēdzes sūkņa, 

jo tajā atsevišķi ir iekļauts vakuuma sūknis. Parasti vakuuma sūkni ar siksnu darbina piedziņas 
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vārpsta. Īpašos gadījumos vakuuma sūkni darbina atsevišķa piedziņas sistēma, piemēram, 

elektriskā vai hidrauliskā. 

Vakuuma sūknis caur pludiņa kameru izvelk gaisu no sūkšanas līnijas un sūkņa korpusa. 

Lai nodrošinātu vakuuma izveidošanos sūkšanas līnijā un sūkņa korpusā, sūkņa spiediena 

pusē atrodas pretvārsts. 

Kad ir izveidojies pietiekams vakuums, sūkņa korpuss piepildās ar šķidrumu, un sūknis sāk 

pārvietot šķidrumu. 

 

BRĪDINĀJUMS 
Lai novērstu sūkņa bojājumus, ir svarīgi, lai sauss sūknis nedarbotos ilgāk par 

piecām minūtēm. 

 
Apzīmējums “centrbēdzes pašuzsūcošais sūknis” norāda, ka pirms sūkņa iedarbināšanas 

sūkņa korpuss nav jāuzpilda, kas ir liela priekšrocība. 

Zemāk redzamajā rasējumā ir redzams BA sausā tipa centrbēdzes sūkņa šķērsgriezums. Bultiņas 

norāda šķidruma un gaisa plūsmu caur sūkņa korpusu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gaiss: burbuļi; Šķidrums: tumša bulta 

1.4 Paredzētais lietojums 
 

– BA sērijas sūknis ir piemērots viskozu šķidrumu sūknēšanai līdz 50 mm²/s (cSt). 

– Maksimālā šķidruma temperatūra ir 70 °C (158 °F), kas daļēji ir atkarīga no sūknī 

izmantotajiem materiāliem, kā arī no šķidruma, darba spiediena un sūkņa pozīcijas. 

 
Sūkņu komplekts ir paredzēts, lai sūknētu:  
 

• Virszemes ūdeņus 

• Drenāžas ūdeņus 

• Atšķaidītus notekūdeņu nosēdumus 

• Neatšķaidītus notekūdeņus 

• Lietus ūdenī  
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• Cietvielām bagātu ūdeni  

• Vircu un viskozos šķidrumus 

Piezīme 

BA sērija nav paredzēta pārtikas pārstrādei, bet to var izmantot šādām vajadzībām, ja uz tām 

neattiecas nekādi īpaši higiēnas standarti. 

Visos gadījumos izvēlētajā sūkņa versijā izmantotie materiāli ir iepriekš jāpārbauda, vai tie ir 

piemēroti attiecīgajam pārtikas produktam. 

 

 

1.5 Neparedzēta lietošana 
– Sūkni nav atļauts izmantot viegli uzliesmojošu un/vai sprādzienbīstamu vielu 

sūknēšanai. 

– Standarta sūkni vai sūknēšanas iekārtu nav atļauts novietot vidē, kurā pastāv uguns 

un/vai eksplozijas draudi. 

– ATEX vidē nav atļauts novietot standarta sūkni vai sūknēšanas iekārtu. 

– Izmantojiet sūkni tikai tām vajadzībām, kas norādītas sūkņa specifikāciju lapā. 

– Bez uzņēmuma BBA Pumps rakstiskas atļaujas nav atļauts izmantot sūkni citiem 

lietojumiem un/vai darbības jomām, izņemot tās, kuras sākotnēji tika noteiktas un kuru 

izpildei uzstādīts sūknis. 

 
BRĪDINĀJUMS 

BBA Pumps nav atbildīgs par nepareizu sūkņa izmantošanu un/vai lietošanu. 
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2 Specifikācija un izmēri  
 

 
Standarta tehniskā specifikācija 
BBA automātiskais sūknis 
Sūkņa veids............................ BA150E D285 
Pārsega veids......................... M10-23 
Maks. plūsma.............................. 460 m3/stundā  
Maksimālais spiešanas augstums .......................27 mwc  
Izmēri L x W x H ......... 2270 x 1050 x 1533 mm 
Pašmasa………………….. 1600 kg 
Degvielas tvertne .............................. PE neto 300 l  
Degvielas tvertnes autonomija ............. 50 stundas (pie 1500 
apgr./min “optimālais darba punkts” (BEP)) 
Degvielas tvertnes vāciņš ....................... 100 mm  
Rāmis .......................... Karsti cinkots 
Papildu............................. Aprīkots ar eļļas/ūdens separatoru 
Darbarata veids...........daļēji atvērts darbarats 
Cietvielu apstrāde ....................80 mm  
Sūkņa korpuss........................ Čuguns G20 
Darbarats................................Chrome Moly 42CrM04 
Pašattīroša nodiluma plāksne... Chrome Moly 42CRM04 (frēzes spraugas) 
Sūkņa vārpsta...........................C45 
Sūkņa vārpstas blīvējums.............................Mehāniskais blīvslēgs 40 mm 
Mehāniskā blīvslēga materiāls.............................Tung/Sic 
Blīvslēga gumija ..........................Viton 
 
Motors 
Motora zīmols....................... Perkins 
Motora tips .......................... 404D-22 
Spararata jauda.................... 22 kW (30 ZS) 
Maksimālie motora apgriezieni.............. 1500 apgr./min 
Degvielas patēriņš ............... 234 g/kWh  
Darba tilpums....................... 2,2 l 
Cilindru skaits............. 4 
Dzesēšanas sistēma.................... Ūdens 
Izplūdes gāzu emisija ES.......... IIIA posms 
Izplūdes gāzu emisija ASV.......... 4.i līmenis
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3 Veiktspējas līkne 
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4 Drošības norādījumi 
 

Šajā rokasgrāmatā ir brīdinājuma un drošības simboli. Neignorējiet norādījumus. Tie ir 
paredzēti Jūsu veselībai un drošībai, kā arī lai novērstu kaitējumu apkārtējai videi un 
sūknēšanas iekārtai. 

 

 

BĪSTAMI 
Kad tiek parādīts bīstamības simbols ar tekstu “BĪSTAMI”, tam ir pievienota informācija, 

kas ir ļoti svarīga visu iesaistīto personu drošībai. 
Informācijas ignorēšana var izraisīt traumas (iespējams, smagas) vai pat nāvi. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Kad tiek parādīts brīdinājuma simbols ar tekstu “BRĪDINĀJUMS”, tam ir pievienota 

informācija, kas ir ļoti svarīga visiem, kas ir saistīti ar sūknēšanas iekārtu. Informācijas 

neievērošana var izraisīt ievainojumus vai sūkņa iekārtas bojājumus (iespējams, 

nopietnus). 

Sūknēšanas iekārta atbilst Eiropas Mašīnu direktīvai. Tomēr tas neizslēdz negadījumu 
iespējamību, ja to lieto nepareizi. 
Sūkņa izmantošana lietošanai un/vai sūkņa novietošanai vidē, kas nav definēta pirkuma brīdī, 
ir stingri aizliegta un var izraisīt bīstamu situāciju. 
Tas īpaši attiecas uz kodīgiem, toksiskiem vai citiem bīstamiem šķidrumiem. Sūknēšanas 
iekārtu drīkst uzstādīt, ekspluatēt un apkalpot tikai personas, kuras ir izgājušas atbilstošu 
apmācību un apzinās ar to saistītās briesmas. 
Uzstādītājam, operatoram un apkopes personālam jāievēro vietējie drošības noteikumi. 
Uzņēmuma vadība ir atbildīga par to, lai visu darbu droši veiktu atbilstoši kvalificēts personāls. 
Bez rakstiskas BBA Pumps atļaujas nav atļauts sūknēšanas iekārtā veikt izmaiņas. 
Ja sūknī tiek veiktas izmaiņas bez rakstiskas BBA Pumps atļaujas, BBA Pumps atsakās no 

visas atbildības. Ja trokšņa emisijas līmenis pārsniedz 85 dB (A), jālieto dzirdes aizsargierīces. 

Pārliecinieties, ka sūkņa karstās/aukstās un rotējošās daļas ir pietiekami aizsargātas, lai 
novērstu nejaušu kontaktu. 

Sūkni nav atļauts iedarbināt, ja šādi aizsargi ir pazuduši vai bojāti. 

Uzņēmuma vadībai jānodrošina, lai visi, kas strādā ar/uz sūknēšanas iekārtas, būtu informēti 
par sūknējamā šķidruma veidu. Šīm personām ir jāzina, kādi pasākumi jāveic noplūdes 
gadījumā. 
Atbrīvojieties no noplūdušiem šķidrumiem atbildīgi. Ievērojiet vietējos noteikumus. 

Nekad neļaujiet sūknēšanas iekārtai darboties ar bloķētu izplūdes vadu. Siltuma uzkrāšanās 

var izraisīt sprādzienu. 

 

4.1 Brīdinājuma uzlīmes 
Uz sūknēšanas iekārtas tiek uzlīmētas brīdinājuma uzlīmes, kas piemērojamas konkrētajai 
versijai. Pārliecinieties, ka šie simboli ir un paliek skaidri salasāmi.  

 

 

A 

 

Etiķete bīstamo materiālu (bīstamo kravu) pārvadāšanai saskaņā ar drošības standartu 
bīstamo kravu pārvadāšanai. 
ANO 1202. klases 3. informatīvā zīme norāda, ka ir gāzeļļa, dīzeļdegviela vai gaišā 
apkures eļļa. 
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B 

 

 

 
Dīzeļdegviela ir kaitīga apkārtējai videi, un, ja tā ieplūst notekcaurulē, ūdensceļā vai 
gruntī, rodas ievērojamas sanācijas izmaksas. 

C 
 

 

Uzmanību: karsta virsma 

D 
 

 

Uzmanību: saspiešanas briesmas 

E 
 

 

Eļļa 

F 
 

 

Bīstamas vai kairinošas vielas 

G 
 

 

Vispārējs apdraudējums 

H 
 

 

Bīstami: augstspriegums 

I 
 

 

Bīstami: magnētiskais lauks 

J 
 

 

Valkājiet dzirdes aizsardzības ierīces 

K 
 

 

Lietošanas pamācība 

L 
 

 

Iznīciniet to videi draudzīgā veidā produkta derīguma termiņa beigās. 
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5 BA150E sūknēšanas iekārtas pacelšanas 
instrukcija 

 
 

 

BĪSTAMI 
Nekad neatrodaties zem paceltas kravas. Tā rezultātā var rasties dzīvībai bīstama 
situācija. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Pirms pārvietojat sūknēšanas iekārtu, vienmēr atvienojiet visus ārējos 
savienojumus. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Sūknēšanas iekārtas transportēšanai drīkst izmantot tikai tam peredzēto celšanas 

cilpu vai autoiekrāvēja pacelšanas vietas.. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Cēlējspēkam jābūt pēc iespējas vertikālam; maksimālais pacelšanas leņķis ir 15°. 

 
Sūknēšanas iekārta korpusā 
 

Korpusa augšpusē atrodas pacelšanas cilpa. Paceliet iekārtu tikai aiz šīs pacelšanas 
cilpas. 

 

 

 
 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja sūknēšanas iekārta ir uzstādīta uz purvainas vai dubļainas virsmas, 

iekārta var iegrimt zemē. 

 

 

BĪSTAMI 
NEKAD nepārvietojiet vai nepaceliet sūknēšanas iekārtu aiz leņķa profiliem 

korpusa vai iekraušanas statņa augšpusē. 
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BĪSTAMI 
BBA sūknēšanas iekārtu standarta pacelšanas cilpas gan zema trokšņa korpusā, gan 

atvērtajā rāmī NAV paredzētas piekabju vai citu sastāvdaļu papildu svara celšanai. 

Stingri aizliegts izmantot standarta pacelšanas aprīkojumu, lai paceltu vai pārvietotu 

sūknēšanas iekārtas ar lielāku kopējo svaru, nekā norādīts specifikācijas lapās. Tas var 

izraisīt dzīvībai bīstamu situāciju. 
 

5.1 Sūknēšanas iekārtas pārvietošana ar autoiekrāvēju 
Autoiekrāvēja celšanas vietas (ja tādas ir) var izmantot sūknēšanas iekārtas pārvietošanai ar 
autoiekrāvēju. Autoiekrāvēja dakšas jāievieto šajās celšanas vietās, lai paceltu sūknēšanas 
iekārtu. 

 

 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Izmantojiet sertificētu pacelšanas aprīkojumu ar pietiekamu celtspēju un vienmēr 

paceliet tieši no augšas. Pacelšana no leņķa var izraisīt bīstamas situācijas. 
Pacelšanas darbus drīkst veikt tikai atbilstoši pilnvaroti darbinieki. 
Tā kā ir pieejamas daudzas dažādas sūknēšanas iekārtas versijas, te tiek sniegti tikai 

vispārēji norādījumi. Svaru un izmērus skatiet konkrētās sūknēšanas iekārtas 

specifikācijas lapā. 
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6 Sūknēšanas iekārtas uzstādīšana 
 

Novietošana – vispārēja 

 
BRĪDINĀJUMS 
Neievērojot sūknēšanas iekārtas novietošanas un uzstādīšanas vadlīnijas, var 

rasties bīstamas situācijas lietotājam un/vai nopietni sūkņa vai sūknēšanas iekārtas 

bojājumi. 

 
BBA Pumps nav atbildīgs par negadījumiem un bojājumiem, kas rodas, neievērojot šīs 

rokasgrāmatas vadlīnijas. Šādas izmantošanas rezultātā tiek zaudētas tiesības pieprasīt garantiju 

vai iesniegt kaitējuma atlīdzināšanas prasības. 

 
– Novietojiet sūknēšanas iekārtu uz līdzenas virsmas, kas spēj izturēt slodzi. 

 

 

– Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārta ir novietota tā, lai to nepakļautu nekādiem deformācijas 
spēkiem. 

– Pārliecinieties, ka ap sūknēšanas iekārtu ir pietiekami daudz vietas ekspluatācijas un apkopes 
darbiem. 

 
BRĪDINĀJUMS 
Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārtas augšdaļa nav pārklāta. Tas ir svarīgi, 

jo ar dīzeļdzinēju darbināma sūknēšanas iekārta no augšas iesūc svaigu 

gaisu. 
 

BRĪDINĀJUMS 
Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārtas priekšpuse un sāni nav pārklāti. Tas ir 

svarīgi, jo ar dīzeļdzinēju darbināma sūknēšanas iekārta no šīm pusēm izstaro 

siltumu. Skatīt attēlus. 
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– Uzstādiet aizsargus, lai novērstu saskari ar karstām virsmām > 70 °C (158 °F). Vajadzības 
gadījumā piestipriniet brīdinājuma simbolus. 

– Ja sūknis un motors tiek piegādāti atsevišķi, pēc uzstādīšanas pārbaudiet centrējumu. 
– Sūknējot karstus šķidrumus, pārliecinieties, ka gaisa cirkulācija ir pietiekama, lai novērstu 

gultņu un smērvielu pārkaršanu. 
– Pareizi uzstādiet noteiktās aizsargierīces. 

 
Sūknēšanas iekārtu var aprīkot ar aizsargierīcēm ar šādiem parametriem: 
• temperatūra 
• pārspiediens 
• zem spiediena 
• rotācijas virziens 
• eļļas līmenis 
• pārslodze 

 

6.1 Izmantošana ārpus telpām 
BA sūknēšanas iekārta ir piemērota izmantošanai ārpus telpām. Papildus vispārīgajiem 
norādījumiem ir jāievēro šādas papildu prasības: 

− Pārliecinieties, ka ap gaisa ieplūdes vietu ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai motors 
varētu iesūkt tik daudz gaisa, cik nepieciešams. 

− Pārliecinieties, ka ap karstā gaisa izeju ir pietiekami daudz brīvas vietas. Nodrošiniet 
vismaz 2 m attālumu. 

− Izvairieties no putekļainiem apstākļiem un vietām, kur var rasties korozija vai erozija. 

 
 

6.2 Izmantošana iekštelpās 
Papildus vispārīgajiem norādījumiem ir jāievēro šādas papildu prasības: 

− Pārliecinieties, ka zonā ir piemērota ventilācija. 
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− Pārliecinieties, ka izplūdes gāzes tiek izvadītas ārpus telpām. 

− Pārliecinieties, ka ap gaisa ieplūdes vietu ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai motors 
varētu iesūkt tik daudz gaisa, cik nepieciešams. 

− Novērsiet augstu apkārtējās vides temperatūru un mitrumu. Izvairieties no putekļainiem 

apstākļiem un vietām, kur var rasties korozija vai erozija. 
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7 Sūkņa ikdienas apkope 
 
Piezīme 
Veicot ikdienas apkopes, sūknis ir jāizslēdz. Eļļas kontroles lodziņiem jābūt 
piepildītiem vismaz līdz pusei ar eļļu, un eļļai jābūt dzidrai, tā nedrīkst būt 
mainījusi krāsu. 
 

1. Pārbaudiet eļļas līmeni vakuuma sūknī (1) un, ja nepieciešams, papildiniet. 

2. Pārbaudiet eļļas līmeni un eļļas dzidrumu sūkņa mehāniskā blīvslēga kamerā (2). Ja eļļa 
nav dzidra, bet ir balta, tas nozīmē, ka eļļa satur ūdeni. Noteciniet šo maisījumu, pārbaudiet 
blīvslēgu un piepildiet blīvējuma kameru ar svaigu eļļu. 

3. Pārbaudiet sūkņa gultņu (3) eļļas līmeni un, ja nepieciešams, papildiniet. 

4. Pārbaudiet motora eļļas līmeni un, ja nepieciešams, papildiniet. 

5. Pārbaudiet motora dzesēšanas [šķidruma] līmeni. 

6. Pārbaudiet degvielas līmeni degvielas tvertnē un, ja nepieciešams, papildiniet. 

7. Pārbaudiet, vai visi apvalka paneļi ir uzstādīti. 

8. Pārbaudiet, vai iekārta ir droši uzstādīta. 

9. Pārbaudiet, vai drenāžas vārsts zem sūkņa korpusa ir aizvērts. 

10. Pārbaudiet, vai visi iesūkšanas un izmešanas līniju savienojumi ir droši pievilkti. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Motoreļļas līmeņa pārbaude 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Karsta eļļa un tās sastāvdaļas var izraisīt miesas bojājumus. Neļaujiet karstai eļļai vai 
karstām detaļām nonākt saskarē ar ādu. 
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BRĪDINĀJUMS 
Karsta eļļa un tās sastāvdaļas var izraisīt miesas bojājumus. Neļaujiet karstai eļļai vai 
karstām detaļām nonākt saskarē ar ādu. 

Piezīme 
Veicot šo apkopi, motora darbība ir jāaptur. 

1. Pirms eļļas pievienošanas vai eļļas līmeņa pārbaudes motoram jābūt horizontālā stāvoklī. 

2. Izvelciet mērtaustu (1) un papildiniet dzinēja eļļu līdz mērtausta “max” atzīmei, ja tas ir 
nepieciešams. Eļļai ir jāatbilst ražotāja specifikācijai. 

3. Noņemiet eļļas uzpildes vāciņu (2) un, ja nepieciešams, pievienojiet eļļu. Notīriet eļļas 
uzpildes vāciņu. Uzlieciet atpakaļ eļļas uzpildes vāciņu. 

  

 

7.2 Pārbaudiet kondensātu 
 

Intervāli, kuros Jums vajadzētu pārbaudīt kondensātu, ir absolūti atkarīgi no ūdens daudzuma 

degvielā un rūpības degvielas uzpildes laikā. 

- Atskrūvējiet degvielas filtra kondensāta (1) noliešanas korķi (2) apmēram 2-3 pagriezienus. 

- Noteciniet ūdeni un degvielu caurspīdīgā (stikla) traukā. Tā kā ūdenim ir lielāks relatīvais 

blīvums nekā dīzeļdegvielai, ūdens parādīsies pirms dīzeļdegvielas. Abas vielas atdalīsies viena 

no otras ar skaidri redzamu līniju. 

- Tiklīdz no kondensāta noliešanas korķa parādās tikai dīzeļdegviela, kondensāta 

noliešanas korķi (2) var aizskrūvēt. 
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7.3 Degvielas sistēmas uzpildīšana 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Vienmēr pārbaudiet degvielas līmeni degvielas tvertnē. Neieslēdziet sūkni, kad 

ir maz degvielas. Šajā gadījumā gaiss var iekļūt degvielas sistēmā. 
 

Pirms motora pirmās iedarbināšanas pēc degvielas tvertnes pilnīgas iztukšošanas vai 

pēc degvielas filtra (-u) nomaiņas sagatavojiet degvielas sistēmu. 
 

1. Pārliecinieties, ka degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas. 

2. Vizuāli pārbaudiet degvielas padeves cauruļvadu izvēli un noplūdi. 

3. Atveriet atgaisošanas skrūvi (3). 
4. Saspiediet manuālo sūkni (4), lai sūknētu degvielu, atkārtojiet to, līdz degviela iztek pa 

atgaisošanas skrūvi (3). 
5. Aizveriet atgaisošanas skrūvi (3). 
6. Utilizējiet izplūdušo degvielu 

 

7.4 Degvielas līmeņa pārbaude 
 
Pārbaudiet degvielas tvertnes līmeņrādi(1). Ja degvielas rādījumi ir zemi, uzpildiet 
degvielas tvertni. Atveriet degvielas tvertnes vāku (2) un piepildiet degvielu. 
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7.5 Pludiņa slēdži 
 

– Pludiņa slēdža savienojumi ir paredzēti pludiņa slēdžu pievienošanai līmeņa noteikšanai. 

Ja tiek izmantoti pludiņa slēdži, ir svarīgi, lai sūknēšanas iekārta ieslēgtos un izslēgtos ne 
vairāk kā četras reizes stundā. Paturiet to prātā, izvietojot pludiņa slēdžus 

 

. 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja tiek izmantoti pludiņa slēdži, sūknēšanas iekārta var iedarboties automātiski. 
Tāpēc, strādājot pie sūknēšanas iekārtas, vienmēr izslēdziet strāvas padevi. 
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7.6 Dzesēšanas [šķidruma] līmeņa pārbaude 
 

 

7.6.1 Atveriet pārsega augšējo vāku (1) 
 

  

7.6.2 Atveriet radiatora korķi (2) 
 

  
 

7.6.3 Vizuāli pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni, dzesēšanas šķidruma līmenim 
jābūt apmēram 4 cm no korķa malas augšdaļas (3) 

 

. 

 

BRĪDINĀJUMS 
Veicot šo darbību, motoram OBLIGĀTI jābūt izslēgtam un atdzesētam. Karsts 
dzesēšanas šķidruma tvaiks var izraisīt nopietnu ādas apdegumu. 
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8 Vadības panelis LC20 
 

1. Automātiskās gaidīšanas (standby) LED (zaļa) 

2. Kvēlsveces LED (dzeltena) 

3. Eļļas spiediena LED (sarkana) 

4. Temperatūras LED (dzeltena) 

5. Aizdedzes slēdzis 

6. Stundu skaitītājs 

7. Apgriezienu (RPM) skaitītājs 

8. Pludiņa slēdža rozete “zems šķidruma līmenis” 

9. Pludiņa slēdža rozete “augsts šķidruma līmenis” 

 

 

Piezīme 
Stundu skaitītājs (6) norāda, cik ilgi 

sūknis ir darbojies. Šīs stundas 

rādījums ir svarīgs arī, lai noteiktu, 

kad sūknēšanas iekārtai ir 

nepieciešama apkope. 

Apgriezienu skaitītājs (7) parāda 

iekšdedzes dzinēja ātrumu. Šo 

ātrumu, izmantojot ātruma 

regulatoru, var pielāgot pēc 

nepieciešamības. 

 

8.1 Aizdedzes slēdzis 
 

Aizdedzes slēdzim ir četras pozīcijas: 
 
(1) Sūknēšanas iekārta ir izslēgta (1). 

(2) Sūknēšanas iekārta ir manuāli ieslēgta (2). 

Tas nozīmē, ka sūknēšanas iekārta darbosies nepārtraukti. Lai novērstu sūkņa bojājumus, ir 
svarīgi, lai sūknis nepārtraukti sūknētu šķidrumu. 

(3) Sūknēšanas iekārtas iedarbināšana (3). 
(4) Sūknēšanas iekārta ir iestatīta uz “ieslēgties automātiski” (4).* 

Tas nozīmē, ka sūknēšanas iekārta noteiktos laikos ieslēdzas pati. Aktivizācijas parametrus 

lietotājs var iestatīt, izmantojot divus pludiņa slēdžus. 

Ja sūknis darbojas “automātiskās palaišanas” režīmā, pludiņa slēdžiem jābūt savienotiem ar 

vadības paneli. 

 

                

9 Vadības panelis (vecais tips) 
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1. Zema eļļas spiediena indikators 

2. Uzlādes indikators 

3. Nepareizas darbības indikators 

4. Vadības paneļa bloķēšana 

5. Stundu skaitītājs 

6. Aizdedzes slēdzis 

7. Apgriezienu (RPM) mērītājs 

8. Pludiņa slēdža rozete “zems šķidruma līmenis” 

9. Pludiņa slēdža rozete “augsts šķidruma līmenis” 

 
 

 

9.1 Aizdedzes slēdzis (vecais tips) 
 
Aizdedzes slēdzim ir trīs pozīcijas: 

 

1. Aizdedzes slēdzis ir izslēgts; 

2. Aizdedzes slēdzis ir ieslēgts MANUĀLAJĀ režīmā; 

3. Aizdedzes slēdzis ir ieslēgts AUTO režīmā. 
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10 Sūknēšanas iekārtas sagatavošana startam 
 

1. Pārbaudiet vakuuma sūkņa gultņu, sūkņa blīslēga kameras un sūkņa gultņu eļļas līmeņus . 

2. Vajadzības gadījumā sūkni iepriekš uzsilda līdz atbilstošai temperatūrai (tas, vai 

nepieciešams iepriekš uzsildīt sūkni, ir atkarīgs no iesūknētā šķidruma un apkārtējās vides 

apstākļiem). 

3. Pilnībā atveriet iesūknēšanas un spiediena slēgvārstus. 

4. Apvada līnijas gadījumā atveriet tās noslēgvārstu. 

5. Ja tāds ir pārbaudiet, vai pretvārsts ir aizvērts. 

6. Pārbaudiet motoreļļas līmeni. 

7. Pārbaudiet vai noliešanas ventīlis iz aizvērts. 

8. Pārbaudiet motora dzesēšanas [šķidruma] līmeni 
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11 Iedarbināšana (manuāli — jaunais tips) 
1. Pārbaudiet sūkņa tipu (tipa plāksnīti) un sūknēšanas iekārtas raksturlielumus, piemēram: 

apgr./min, darba spiediens, enerģijas patēriņš, darba temperatūra, rotācijas virziens, utt. 
2. Pārbaudiet, vai sūknēšanas iekārta ir novietota saskaņā ar norādījumiem. Pievērsiet īpašu 

uzmanību  zonai ap sūknēšanas iekārtu. Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārta var iesūkt 

pietiekami daudz svaiga gaisa. 

3. Pārbaudiet, vai ir spēkā noteiktie drošības noteikumi. 

4. Savienojiet šļūtenes  

5. Veiciet ikdienas apkopi. 
6. Pārliecinieties, ka degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas. 

7. Ja nepieciešams, atgaisojiet degvielas sistēmu. 

8. Veiciet sūkņa iedarbināšanas vispārīgās 

darbības. 

9. Ieslēdziet masas slēdzi (1). 

 
10. Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi (2). Eļļas spiedienam un akumulatora uzlādes lampai 

jābūt degošai. Ja deg kvēlspuldzes LED (dzeltena), sistēma tiek iepriekš uzsildīta. Kad LED 

nodziest, var iedarbināt motoru. 

 
 

11. Pagrieziet slēdzi START stāvoklī (3). Motoram ir jāsāk darboties. 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja iedarbināšanas laikā rodas vibrācija, nekavējoties apturiet sūkni un novērsiet 
vibrācijas iemeslu, pirms uzsākat darbus no jauna. 

 

11.1 Manuālā apturēšana (jaunā tipa) 
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1. Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pozīcijā (1). 

 

2. Novērojiet, vai sistēma pakāpeniski, vienmērīgi apstājas. 

3. Kad Jums ir aizdomas, ka šķidrums sāk sasalt, iztukšojiet sūkni, kamēr tas joprojām ir šķidrā 
stāvoklī. 

4. Izslēdziet masas slēdzi slēdzi (1). 
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12 Automātiska iedarbināšana (jaunais veids) 
 

1. Pārbaudiet sūkņa tipu (tipa plāksnīti) un sūknēšanas iekārtas raksturlielumus, piemēram: 
apgr./min, darba spiediens, enerģijas patēriņš, darba temperatūra, rotācijas virziens, utt. 

2. Pārbaudiet, vai sūknēšanas iekārta ir novietota saskaņā ar norādījumiem. Pievērsiet īpašu 

uzmanību zonai ap sūknēšanas iekārtu. Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārta var iesūkt 

pietiekami daudz svaiga gaisa. 

3. Pārbaudiet, vai ir spēkā noteiktie drošības noteikumi. 

4. Savienojiet šļūtenes  

5. Veiciet ikdienas apkopi. 
6. Pārliecinieties, ka degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas. 

7. Ja nepieciešams, atgaisojiet degvielas sistēmu. 

8. Veiciet sūkņa iedarbināšanas vispārīgās darbības. 

9. Pievienojiet un uzstādiet abus pludiņa slēdžus caur pārsega atverēm (1. un 2.) 

    

 
 

10. Iestatiet minimālo pludiņa slēdzi minimālajā līmenī un maksimālo pludiņa slēdzi maksimālajā 

līmenī. 
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11. Ieslēdziet masas slēdzi (1). 

 
12. Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa kreisi (4). Deg automātiskās gaidīšanas režīma LED 

(zaļā) gaisma. Sūknis ir gatavs darbam. 

 

 
 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja iedarbināšanas laikā rodas vibrācija, nekavējoties apturiet sūkni un novērsiet 
vibrācijas iemeslu, pirms uzsākat darbus no jauna. 

Piezīme 
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Ja tiek izmantoti pludiņa slēdži, ir svarīgi, lai sūknēšanas iekārtas cikls ieslēgtos un 

izslēgtos ne vairāk kā četras reizes stundā . 

 

 

BĪSTAMI 
Ja tiek izmantoti pludiņa slēdži, sūknēšanas iekārta var iedarboties automātiski. 

Tāpēc, strādājot pie sūknēšanas iekārtas, vienmēr izslēdziet strāvas padevi. 
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12.1 Automātiska apturēšana (jaunā tipa) 
 

1. Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pozīcijā (1). Novērojiet, vai sūknēšanas iekārta pakāpeniski, 
vienmērīgi apstājas. 

 

 
2. Novērojiet, vai sistēma pakāpeniski, vienmērīgi apstājas. 

3. Kad jums ir aizdomas, ka šķidrums sāk sasalt, iztukšojiet sūkni, kamēr tas joprojām ir šķidrā 
stāvoklī. 

4. Izslēdziet masas slēdzi (1). 
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13 Manuālā iedarbināšana (vecais tips) 
 

1. Pārbaudiet sūkņa tipu (tipa plāksnīti) un sūknēšanas iekārtas raksturlielumus, piemēram: 

apgr./min, darba spiediens, enerģijas patēriņš, darba temperatūra, rotācijas virziens, utt. 

2. Pārbaudiet, vai sūknēšanas iekārta ir novietota saskaņā ar norādījumiem. Pievērsiet īpašu 

uzmanību zonai ap sūknēšanas iekārtu. Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārta var iesūkt 

pietiekami daudz svaiga gaisa. 

3. Pārbaudiet, vai ir spēkā noteiktie drošības noteikumi. 

4. Savienojiet šļūtenes  

5. Veiciet ikdienas apkopi. 

6. Pārliecinieties, ka degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas. 

7. Ja nepieciešams, atgaisojiet degvielas sistēmu. 

8. Veiciet sūkņa iedarbināšanas vispārīgās darbības. 

9. Ieslēdziet masas slēdzi (2). 

 

10. Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa kreisi (2). Sūknis ir ieslēgts. 

 

 

  

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja iedarbināšanas laikā rodas vibrācija, nekavējoties apturiet sūkni un novērsiet cēloni, 
pirms sākat to vēlreiz. 
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13.1 Manuālā apturēšana (vecā tipa) 
1. Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pozīcijā (1). 

 

2. Novērojiet, vai sistēma pakāpeniski, vienmērīgi apstājas. 

3. Kad Jums ir aizdomas, ka šķidrums sāk sasalt, iztukšojiet sūkni, kamēr tas joprojām ir 
šķidrā stāvoklī. 

4. Izslēdziet masas slēdzi (2). 
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14 Iedarbināšana (automātiski — vecais tips) 
 

1. Pārbaudiet sūkņa tipu (tipa plāksnīti) un sūknēšanas iekārtas raksturlielumus, piemēram: 

apgr./min, darba spiediens, enerģijas patēriņš, darba temperatūra, rotācijas virziens, utt. 

2. Pārbaudiet, vai sūknēšanas iekārta ir novietota saskaņā ar norādījumiem. Pievērsiet 

īpašu uzmanību zonai ap sūknēšanas iekārtu. Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārta var 

iesūkt pietiekami daudz svaiga gaisa. 

3. Pārbaudiet, vai ir spēkā noteiktie drošības noteikumi. 

4. Savienojiet šļūtenes  

5. Veiciet ikdienas apkopi. 

6. Pārliecinieties, ka degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas. 

7. Ja nepieciešams, atgaisojiet degvielas sistēmu. 

8. Veiciet sūkņa iedarbināšanas vispārīgās darbības. 

9. Pievienojiet un uzstādiet abus pludiņa slēdžus caur pārsega atverēm (1. un 2.) 
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10 Iestatiet minimālo pludiņa slēdzi minimālajā līmenī un maksimālo pludiņa slēdzi 

maksimālajā līmenī. 

12. Ieslēdziet masas slēdzi (2). 

 

12. Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi (3). Sūknis ir ieslēgts. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja iedarbināšanas laikā rodas vibrācija, nekavējoties apturiet sūkni un novērsiet cēloni, 
pirms sākat to vēlreiz. 

Piezīme 
Ja tiek izmantoti pludiņa slēdži, ir svarīgi, lai sūknēšanas iekārta ieslēgtos un izslēgtos ne 

vairāk kā četras reizes stundā. 
 

 

BĪSTAMI 
Ja tiek izmantoti pludiņa slēdži, sūknēšanas iekārta var iedarboties automātiski. 

Tāpēc, strādājot pie sūknēšanas iekārtas, vienmēr izslēdziet strāvas padevi. 
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14.1 Automātiska apturēšana (vecā tipa) 
 

1 Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pozīcijā (1). 
 

 
2 Novērojiet, vai sistēma pakāpeniski, vienmērīgi apstājas. 

3 Kad Jums ir aizdomas, ka šķidrums sāk sasalt, iztukšojiet sūkni, kamēr tas joprojām ir 
šķidrā stāvoklī. 

4 Izslēdziet masas slēdzi (2). 
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15 Sūkņa iztukšošana, ja pastāv sasalšanas risks 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja pastāv sasalšanas draudi, ir jāiztukšo šķidruma sūknēšanai paredzētais sūknis, kas 

var sasalt. 

 

1. Izslēdziet motoru un atveriet pārsega drenāžas vietas (vākus/aizbāžņus) (1). 
2. Pārliecinieties, ka pārsega drenāžas vietas (vākus/aizbāžņus) (1) nav aizsērējušas ar 

cietvielām, ja tās ir aizsērējušas, iztīriet tās. 

3. Atveriet vārstus (vākus/aizbāžņus) (2,3,4), pārliecinieties, ka tie nav aizsērējuši, iztīriet 
tos, ja tie ir aizsērējuši, un novadiet ūdeni. 

4. Pēc pilnīgas ūdens novadīšanas aizveriet visus vārstus 
(pieslēgvietas/vākus/aizbāžņus). 
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16 Traucējummeklēšana 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Nepareizas vai neparastas darbības gadījumā nekavējoties izslēdziet sūkni vai 

sūknēšanas iekārtu, lai novērstu bīstamu situāciju un/vai sūkņa vai 

sūknēšanas iekārtas bojājumus (iespējams, nopietnus). 
Informējiet atbildīgās personas. Nosakiet attiecīgā traucējuma vai kļūmes 

cēloni. Atrisiniet problēmu pirms sūkņa atkārtotas iedarbināšanas. 
 

 

Problēma Cēlonis Iespējamais risinājums 

Sūknis 

nepiegādā 

šķidrumu. 

Nepareizs rotācijas virziens. Reversais rotācijas virziens. 

Vakuuma sūknis nerada vakuumu. Pārbaudiet vakuuma sūkni. 

No šķidruma izdalās gāze vai gaiss. Pārliecinieties, ka šķidrums plūst 

lēnāk/vienmērīgāk. 

Sūknēšanas līnijā veidojas gaisa 
kabatas. 

Cik vien iespējams, novērsiet gaisa 

uzkrāšanos cauruļvados. 

Iesūknēšanas ieplūdes caurule nav 

pietiekami iegremdēta. 

Iegremdējiet iesūknēšanas cauruli 
dziļāk. 

Svešķermenis darbaratā. Iztīriet darbaratu. 

Nepietiekami aprēķināts manometriskais 
spiediens augstums. 

Ja iespējams, novietojiet sūkni 

augstāk. Ja tas nav iespējams – 

izmantojiet cita veida sūkni. 

Sūkšanas augstums ir pārāk liels vai ir 

pārāk maza atšķirība starp šķidruma 

ģeometrisko augstumu un tvaika 

spriegumu (NPSH ir pārāk zems). 

Ja iespējams, novietojiet sūkni 

zemāk. Ja tas nav iespējams – 

izmantojiet cita veida sūkni. 

Iesūkšanas caurule ir aizsērējusi. Iztīriet. 

Spiediena caurule ir aizsērējusi. Iztīriet. 

Iesūkšanas caurulē ir noplūde. Novērsiet noplūdi. 

 

Problēma Cēlonis Iespējamais risinājums 

Sūknis 

nenodrošina 

pietiekamu 

ražību. 

No šķidruma izdalās gāze vai gaiss. Pārliecinieties, lai šķidrums plūstu 

lēnāk/vienmērīgāk. 

Sūknēšanas līnijā veidojas gaisa 
kabatas. 

Cik vien iespējams, novērsiet gaisa 

uzkrāšanos. 

Iesūknēšanas ieplūdes caurule nav 

pietiekami iegremdēta. 

Iegremdējiet iesūknēšanas cauruli 
dziļāk. 

Nodiluma plāksne/gredzens vai 
darbarats ir nodilis. 

Pielāgojiet vai nomainiet nolietojumam 
pakļautās detaļas. 

Darbarats ir bojāts. Salabojiet vai nomainiet. 

Nepietiekami aprēķināts manometriskais 
spiešanas augstums. 

Ja iespējams, novietojiet sūkni 

augstāk. Ja tas nav iespējams – 

izmantojiet cita veida sūkni. 
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Sūkšanas augstums ir pārāk liels vai ir 

pārāk maza atšķirība starp šķidruma 

ģeometrisko augstumu un tvaika 

spriegumu (NPSH ir pārāk zems). 

Ja iespējams, novietojiet sūkni 

zemāk. Ja tas nav iespējams – 

izmantojiet cita veida sūkni. 

Darba ātrums ir pārāk mazs. Palieliniet ātrumu. 

Iesūkšanas caurule ir aizsērējusi. Iztīriet. 

Šķidrumam ir lielāks blīvums vai 

viskozitāte, nekā tam šķidrumam, 

kuram sūknis ir paredzēts. 

Izmantojiet cita veida sūkni. 

Iesūkšanas caurulē ir noplūde. Novērsiet noplūdi. 

Pretvārsts neatveras līdz galam. Pārliecinieties, vai vārstam ir 

pietiekama caurplūde. 

Darba ātrums ir pārāk mazs. Palieliniet ātrumu. 

 

Problēma Cēlonis Iespējamais risinājums 

Sūknis prasa 

neparastu 

enerģijas 

daudzumu. 

Nepareizs rotācijas virziens. Reversais rotācijas virziens. 

Svešķermenis darbaratā. Notīriet darbaratu. 

Vārpstas nav vienā līnijā. Centrējiet iekārtu. 

Vārpsta ir saliekta. Nomainiet vārpstu. 

Rotējošās daļas berzējas pret 

nekustīgām detaļām. 

Pielāgojiet visu un, ja nepieciešams, 
centrējiet. 

Nodiluma plāksnes/gredzens vai 
darbarats ir nodiluši. 

Pielāgojiet vai nomainiet nolietojumam 
pakļautās detaļas. 

Darbarats ir bojāts. Salabojiet vai nomainiet. 

Blīvējums nav pareizi uzstādīts. Uzstādiet pareizi; ja nepieciešams, 
nomainiet blīvējumu. 

Nepietiekama eļļošana, vai 

nepietiekama smērviela gultņa 

korpusā, iespējams, noplūdes 

rezultātā. To var noteikt, ja 

temperatūra ir augstāka nekā parasti. 

Ievērojiet labas iekārtas apkalpošanas 
plānu. 

Šādi lietojot, sūknis nedarbojas tam 

paredzētajā diapazonā. 

Ja iespējams, veiciet izmaiņas 

cauruļvadu sistēmā. 

Ja tas nav iespējams – izmantojiet cita 
veida sūkni. 

Šķidrumam ir lielāks blīvums vai 

viskozitāte, nekā tam šķidrumam, 

kuram sūknis ir paredzēts. 

Ja iespējams, mainiet šķidruma 

temperatūru. Ja tas nav iespējams – 

izmantojiet cita veida sūkni. 

 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Ja parādās kāds sūkņa defekts un jūs nevarat atrast bojājumu, 

nekavējoties sazinieties ar Uprent tehnisko nodaļu. 
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